Arrangementer
Nr. Søby sogn https://sogn.dk/noerresoeby/
En nærmere beskrivelse af de enkelte arrangementer kan ses i det aktuelle nummer af
kirkebladet "Sognet".
Heden sogn https://sogn.dk/heden/
En nærmere beskrivelse af de enkelte arrangementer kan ses i det aktuelle nummer af
kirkebladet "Sognet".
Vær opmærksom på, at ændringer offentliggøres på https://sogn.dk,
på Facebookgrupperne " Os fra Nr. Søby " og Nørresøby-heden kirker " samt "
Gestelev - Heden - Vantinge Lokalråd ".
Damesalon
Vi indbyder atter til Damesalon i Konfirmandstuen første torsdag i hver måned kl. 11 -13.
HUSK tilmelding søndagen inden til Annemette Møller Hansen, mobil 30223261 eller
mail: annemette-hansen@live.dk
Nørre Søby og omegns Mandegilde
En social forening for mænd, som mødes hver den første fredag i måneden,
Foreningen er åben for nye medlemmer.
Tilmelding til Torsten Reffstrup, Gildemester på telefon 2011 5169
”Maren Kirstine og Anne Marie – stærke kvinder i Carl Nielsens liv”
Foredrag ved museumsinspektør Ida-Marie Vorre i Konfirmandstuen ved Nr. Søby Kirke
den 10. marts, kl. 19-21.
Konfirmand- og forældreaften i konfirmandstuen i Nr.Søby
Torsdag den 24. marts kl. 19-21.
Her vil Svend Faarvang fortælle om konfirmandforberedelsen og konfirmationen, og
der vil være lejlighed til at stille spørgsmål – og få svar!
”Spejdergudstjeneste - Spejdermærke 24 timer i kirke”
Spejdergruppen ”Bæverne” og deres ledere fra KFUM Spejderne, Nr. Lyndelse opholder
sig i weekenden den 26. - 27. marts 24 timer i og på Nr. Søby Kirkes område.
Der er i samarbejde med kirkens personale og menighedsrådet planlagt forskellige
aktiviteter for Bæverne. Herunder er der planlagt en spejdergudstjeneste, som ikke er
annonceret i ”Sognet”. Spejderne medvirker i gudstjenesten, som finder sted søndag
den 27. marts, kl. 11. Alle er velkomne til gudstjenesten.
Efter gudstjenesten er der mærkeceremoni og traktement for spejderne og deres familie
i konfirmandstuen.
De største hits fra højskolesangbogen
Fællessang i Heden Kirke torsdag d. 31. marts, kl. 19 - 20.30.
Kom til en hyggelig sangaften fyldt med de største hits fra højskolesang bogen. Mogens
Pedersen samt Birgit og Svend Faarvang har udvalgt nogle af de sidste årtiers mest
populære fællessange.

Menighedsrådet byder på en kop kaffe og en småkage undervejs. Alle er velkomne, men
tilmeld jer gerne til Lisbeth Bertelsen, mobil: 26 25 74 91 el. mail: klb@aarslevnet.dk.
Det naturlige samspil
Torsdag den 7. april, kl. 19.30 i Konfirmandstuen i Nr.Søby kan I høre det tidligere
aflyste foredrag,
hvor Tove Schack Nielsen fortæller om sit arbejde med samspillet »dansen« mellem
mennesker ud fra Marte Meo metoden.
Kirkekaffe
Skærtorsdag den 14. april kl. 19.00 i Nørre Søby kirke.
Menighedsrådet byder på kaffe i våbenhuset efter gudstjenesten.
Musikarrangement i påsken i Nørre Søby Kirke
Langfredag d. 15.april kl. 16 opfører ensemblet TriOro i Nr. Søby Kirke et af højtidens
helt centrale værker, barok- komponistens Giovanni Pergolesis Sta- bat Mater«. TriOro
består af sopranen Kiki Brandt, mezzosopranen Christina Holm Dahl og organist Torben
Krebs.
Forårskoncert med Kertemindekoret
Torsdag den 5. maj kl.19.30 i Nr. Søby Kirke.
Kertemindekoret er et blandet herre-damekor under ledelse af dirigent Maria Hørup.
Ydermere har koret følgeskab af korlederens unge datter, Clara Hørup, der vil spille
korte stykker på violin.
Kirkekaffe
Søndag den 15. maj kl. 10.00 i Heden kirke.
Menighedsrådet byder på kaffe i våbenhuset efter gudstjenesten.
Kultur- og aktivitetsdag i lokalområderne
Lørdag den 21. maj holder Nr. Søby Kirke åbent hus kl. 13.00 til 15.00.
Menighedsrådet vil stå for rundvisning i kirken og dens omgivelser, ligesom der vil være
mulighed for at nyde den flotte udsigt fra tårnet. Lisbeth Bertelsen fra menighedsrådet
fortæller om kirken, dens historie og tilknytning til Søby Søgård. Der vil blive budt på
kaffe, juice og småkager.
Fyraftenskoncert i Nr. Søby Kirke
Mandag d. 30. maj, kl. 17-17:45.
Til fejring af Folkehøjskolens Melodibogs 100 års jubilæum indbyder vores organist
Mogens Pedersen og violinisten Bruno Sanches til fællessang og musik.
”Viking – Ran, ild og sværd”
Er titlen på det tidligere aflyste foredrag med Jeanette Varberg, som nu finder sted
torsdag d. 2. juni, kl. 19.30 i Nr. Søby kirke. Der serveres kaffe og kage i pausen.
Dette foredrag er arrangeret i samarbejde med Nørre Lyndelse menighedsråd.
Tilmelding til Lisbeth Bertelsen, mobil: 26257491 el. mail: klb@aarslevnet.dk.
Friluftsgudstjeneste i Hillerslev
2. pinsedag, den 6. juni, kl. 11.00.

I år danner kirkegården ved Hillerslev Kirke en smuk ramme for den traditionsrige
friluftsgudstjeneste. Se nærmere i Sognet om arrangementet og mulighed for deltagelse
i folkekor.
Sommerudflugt
Lørdag den 18. juni 2022, kl. 10 – 17.
Turen går til kirke, kro og museum i Korinth, Fåborg og Krengerup. Læs mere i
«Sognet». Prisen for turen er 150,00 pr. deltager.
Tilmelding til Lisbeth Bertelsen, mobil: 26257491, el. mail: klb@aarslevnet.dk, senest d.
7.juni.

